अनुसूची १

उद्योग स्थाऩनाका रागग गसपारयस गनवेदनको नभुना
कामयववगधको दपा ५ को उऩदपा २ खण्ड (क) सॉग सम्फन्धधत

गभगत ..................
श्रीभान् भहागनदे शकज्मू ,
ऩशु सेवा ववबाग,
हरयहयबवन, रगरतऩुय ।

ववषम् गसपारयस ऩत्र ऩाऊॉ।

भैरे÷हाभीरे ऩशु स्वास््म तथा ऩशु सेवा ऐन, २०५५ को दपा १७ अनुसाय पाभय÷सॊ स्था÷उद्योग स्थाऩना÷नववकयण
गनय रागेको हुॉदा गनमभानुसाय कागजात सॊ रग्न याखी गसपारयस ऩत्र ऩाउन अनुयोध गदयछु÷गदयछौँ।
स्थाऩना गनय रागेको पाभय÷सॊ स्था÷उद्योग


व्मावसावमक कुखुया गिगडङ्ग पाभय



भाछाको ब ुया उद्योग



ग्राण्ड प्माये धट पाभय



मुरयमा भोरासेस उद्योग



ह्याचयी उद्योग



वपड सन्प्रभेधट उद्योग



दाना उद्योग



भासु प्रशोधन उद्योग



२० हजाय बधदा फढी ऩधछी ऩाल्ने पाभय



ऩशु, ऩशुजधम ऩदाथय



जैववक ऩदाथय उद्योग



य ऩशु उत्ऩादन साभग्री सम्फधधी अधम उद्योग
गनवेदकको
नाभ्
सही्
ठे गाना्
पाभय÷सॊ स्था÷उद्योगको नाभ्
भोवाइर नॊ.

ॉ सॊ रग्न हुनऩु ने आवश्मक कागजातहरु (चेकगरस्ट)
गनवेदनसग

१. पाभयको प्रष्ट दे न्खने यॊ गीन पोटो, नक्सा, प्रऩोजर, जैववक सुयऺा सम्वधधी वववयण
२. ह्याचयी भेशीन खरयद गने इध्वाईस ऩत्र
३. जग्गाको स्वागभत्वको प्रभाण तथा बाडाभा बए अवगध खुरेको कफुगरमतनाभा

४. वातावयणभा असय नऩने सम्फधधी स्थानीम गनकामफाट गसपारयस तथा भुच ुल्का ऩत्र य वातावयण सॊ यऺण ऐन,
गनमभावरी आकवषयत हुने हकभा सोही फभोन्जभ
५. उद्योग÷ कम्ऩनी दताय प्रभाण-ऩत्र
६. प्मान ÷्माट दताय प्रभाण-ऩत्र
७. कय च ुक्ता प्रभाण-ऩत्र

८. न्ज. ऩ. से. का. को गसपारयस सवहत व्मवसावमक ऩधछी पाभय तथा ह्याचयी सञ्चारन गनदे न्शका २०७१ को अनुसूची
१२ फभोन्जभको पायभ
९. नेऩारी नागरयकताको प्रभाण-ऩत्र
१०. उऩ–सगभगतरे भाग गये अनुसायका अधम कागजातहरु

1

अनुसूची २ (क)

गनवेदनको ढाॉचा

उद्योग तथा ह्यमाचयी पाभयरे कुखुयाको दानाभा प्रमोग हुने हाडको धुरो य आवशेषहरु
आमात गसपायीसको रागी

(बधसाय भहसुर तथा कृवष सुधाय शुल्क ऩूणय छू ट हुन)े
गभगत ..................
श्रीभान भहागनदे शकज्मू,
ऩशु सेवा ववबाग,
हरयहयबवन, रगरतऩुय।

ववषम्– गसपारयस ऩत्र ऩाऊॉ।

भैरे/हाभीरे नेऩार सयकायको अथय सम्वन्धध प्रस्तावराई कामायधमन गनय वनेको ववधेमक २०७6 को दपा २ को उऩदपा १ सॉग
सम्वन्धधत अनुसन्ु च-१ को १७ (ग) अनुसाय तर उल्रेख बए फभोन्जभको उद्योग तथा ह्यमाचयी पाभयरे कुखुयाको दानाभा प्रमोग हुने
हाडको धुरो य आवशेषहरु आमातको रागग गसपारयस ऩत्र ऩाउन अनुयोध गदयछु/गदयछौं।
गसपारयस/अनुभगत भाग गये को वववयण
१. व्मन्क्त/सॊ स्था/पभयको नाभ ठे गाना्
२. आमात गरयने वस्तु:
ऩरयभाण्
उत्ऩादनभा प्रमोग गरयने ऩशु/ऩधछी:
३. आमात गरयने कम्ऩनी य दे श्
४. आमात गरयने गभगत्
५. आमात गरयने नाका्
६. अधम्

गनवेदक
नाभ:
ठे गाना:
सम्ऩकय:

गनवेदनसॉग सॊ रग्न हुनऩु ने आवश्मक कागजातहरु (चेकगरस्ट)
१. बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशु सेवा ववऻ केधरको गसपारयस
२. उद्योग/कम्ऩनी दताय प्रभाण-ऩत्र
३. प्मान / ्माट दताय प्रभाण-ऩत्र
४. कय च ुक्ता प्रभाण-ऩत्र

५. नेऩारी नागरयकता प्रभाण-ऩत्र
6. इध्वाईस ऩत्र

7. नववकयण गये को प्रभाण-ऩत्र
8. व्माऩारयक सम्झौता ऩत्र

9. गुणस्तय खुरेको प्रभाण:- कुन ऩशुवाट वनेको हो स्ऩष्ट खुल्ने गयी
१०. गनमायत गने कम्ऩनी वा पाभयको कानूनी कागजातहरु
११. पभय/उद्योगको उत्ऩादन मोजना

2

12. उऩ–सगभगतरे भाग गये अनुसायका अधम कागजातहरु

3

अनुसूची २ (ख)

गनवेदनको ढाॉचा

नश्ल सुधायको रागी ववदे शवाट ऩैठायी गरयने उन्नत जातका चौऩामाको वीमय (गसभेन) य ऩशुको भ्रण
ु
आमात गसपायीसको रागी

(बधसाय भहसुर एक प्रगतशत भात्र राग्ने)
गभगत ..................
श्रीभान भहागनदे शकज्मू,
ऩशु सेवा ववबाग,
हरयहयबवन, रगरतऩुय।

ववषम्– गसपारयस ऩत्र ऩाऊॉ।

भैरे/हाभीरे नेऩार सयकायको अथय सम्वन्धध प्रस्तावराई कामायधमन गनय वनेको ववधेमक २०७6 को दपा २ को उऩदपा १ सॉग
सम्वन्धधत अनुसन्ु च-१ को 15(2) (ङ) को (आ) अनुसाय तर उल्रेख बए फभोन्जभको नश्ल सुधायको रागी ववदे शवाट ऩैठायी गरयने
उन्नत जातका चौऩामको वीमय (गसभेन) य ऩशुको भ्र ुण आमातको रागग गसपारयस ऩत्र ऩाउन अनुयोध गदयछु/गदयछौं।
गसपारयस/अनुभगत भाग गये को वववयण
१. व्मन्क्त/सॊ स्था/पभयको नाभ ठे गाना्
२. आमात गरयने ववमय/भ्र ूण:
ऩरयभाण्

ववमय/भ्र ूण उत्ऩादनभा प्रमोग गरयने ऩशुको जात य वकगसभ:
३. आमात गरयने कम्ऩनी य दे श्
४. आमात गरयने गभगत्
५. आमात गरयने नाका्
६. अधम्

गनवेदक
नाभ:
ठे गाना:
सम्ऩकय:

गनवेदनसॉग सॊ रग्न हुनऩु ने आवश्मक कागजातहरु (चेकगरस्ट)
१. बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशु सेवा ववऻ केधरको गसपारयस
२. उद्योग/कम्ऩनी दताय प्रभाण-ऩत्र
३. प्मान / ्माट दताय प्रभाण-ऩत्र
४. कय च ुक्ता प्रभाण-ऩत्र

५. नेऩारी नागरयकता प्रभाण-ऩत्र
6. इध्वाईस ऩत्र

7. नववकयण गये को प्रभाण-ऩत्र
8. व्माऩारयक सम्झौता ऩत्र

9. गुणस्तय खुरेको प्रभाण:- साॉढे वा भाउको वववयण (वऩगडग्री सवहत)
१०. गनमायत गने कम्ऩनी वा पाभयको कानूनी कागजातहरु

११. उऩ–सगभगतरे भाग गये अनुसायका अधम कागजातहरु

4

अनुसूची २ (ग)

गनवेदनको ढाॉचा

नश्ल सुधायका रागी ऩैठायी गरयने जीववत चौऩामा
आमात गसपायीसको रागी

(बधसाय भहसुर तथा कृवष सुधाय शुल्क ऩूणय छू ट हुन)े
गभगत ..................
श्रीभान भहागनदे शकज्मू,
ऩशु सेवा ववबाग,
हरयहयबवन, रगरतऩुय।

ववषम्– गसपारयस ऩत्र ऩाऊॉ।

भैरे/हाभीरे नेऩार सयकायको अथय सम्वन्धध प्रस्तावराई कामायधमन गनय वनेको ववधेमक २०७6 को दपा २ को उऩदपा १ सॉग
सम्वन्धधत अनुसन्ु च-१ को १७ (च) अनुसाय तर उल्रेख बए फभोन्जभको नश्ल सुधायका रागी ऩैठायी गरयने न्जववत चौऩामा ऩशुहरु
रागग गसपारयस ऩत्र ऩाउन अनुयोध गदयछु/गदयछौं।
गसपारयस/अनुभगत भाग गये को वववयण
१. व्मन्क्त/सॊ स्था/पभयको नाभ ठे गाना्
२. आमात गरयने ऩशु
ऩरयभाण्
जात्
३. आमात गरयने कम्ऩनी य दे श्

गनवेदक

४. आमात गरयने गभगत्

नाभ:

५. आमात गरयने नाका्

ठे गाना:

६. अधम्

सम्ऩकय:
गनवेदनसॉग सॊ रग्न हुनऩु ने आवश्मक कागजातहरु (चेकगरस्ट)
१. बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशु सेवा ववऻ केधरको गसपारयस
२. उद्योग/कम्ऩनी दताय प्रभाण-ऩत्र
३. प्मान / ्माट दताय प्रभाण-ऩत्र
४. कय च ुक्ता प्रभाण-ऩत्र

५. नेऩारी नागरयकता प्रभाण-ऩत्र
6. इध्वाईस ऩत्र
7. नववकयण गये को प्रभाण-ऩत्र
8. व्माऩारयक सम्झौता ऩत्र- ऩशुको शुद्धता, जात, सॉख्मा/ऩरयभाण, दयये ट, ढु वानी खचय य ववभा खुल्ने गयी
9. गुणस्तय खुरेको प्रभाण-ऩत्र- वऩगडग्री प्रभाणऩत्र

१०. गनमायत गने कम्ऩनी वा पाभयको कानूनी कागजातहरु
११. पभय/उद्योगको व्मवसामीक मोजना
12. उऩ–सगभगतरे भाग गये अनुसायका अधम कागजातहरु

5

अनुसूची २ (घ)

गनवेदनको ढाॉचा

ऩशुऩधछी य भाछाका रागी ऩप स्माण्डववच वार एण्ड रुप प्मानरहरु
बधसाय छु ट सवहत आमात गसपायीसको रागी
(१०% भात्र बधसाय छु ट भहसुर राग्ने)

गभगत ..................
श्रीभान भहागनदे शकज्मू,
ऩशु सेवा ववबाग,
हरयहयबवन, रगरतऩुय।

ववषम्– गसपारयस ऩत्र ऩाऊॉ।

भैरे/हाभीरे नेऩार सयकायको अथय सम्वन्धध प्रस्तावराई कामायधमन गनय वनेको ववधेमक २०७6 को दपा २ को उऩदपा १ सॉग
सम्वन्धधत अनुसन्ु च-१ को १५ (३) (त) अनुसाय तर उल्रेख बए फभोन्जभको ऩशुऩधछी य भाछाका रागी ऩप स्माण्डववच वार एण्ड
रुप प्मानरहरु बधसाय छु ट सवहत आमात गसपारयस ऩत्रका रागी अनुयोध गदयछु/गदयछौं।
गसपारयस/अनुभगत भाग गये को वववयण
१. व्मन्क्त/सॊ स्था/पभयको नाभ ठे गाना्
२. आमात गरयने वस्तु
ऩरयभाण्
३. आमात गरयने कम्ऩनी य दे श्

गनवेदक

४. आमात गरयने गभगत्

नाभ:

५. आमात गरयने नाका्

ठे गाना:

६. अधम्

सम्ऩकय:
गनवेदनसॉग सॊ रग्न हुनऩु ने आवश्मक कागजातहरु (चेकगरस्ट)
१. बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशु सेवा ववऻ केधरको गसपारयस
२. उद्योग/कम्ऩनी दताय प्रभाण-ऩत्र
३. प्मान / ्माट दताय प्रभाण-ऩत्र
४. कय च ुक्ता प्रभाण-ऩत्र

५. नेऩारी नागरयकता प्रभाण-ऩत्र
6. इध्वाईस ऩत्र
7. नववकयण गये को प्रभाण-ऩत्र
8. व्माऩारयक सम्झौता ऩत्र

9. गुणस्तय खुरेको प्रभाण-ऩत्र

१०. गनमायत गने कम्ऩनी वा पाभयको कानूनी कागजातहरु
११. पभय/उद्योगको व्मवसामीक मोजना
12. उऩ–सगभगतरे भाग गये अनुसायका अधम कागजातहरु

6

अनुसूची २ (ङ)

गनवेदनको ढाॉचा

एक समवटा बधदा फढी दुधारु गाई वा बैसी ऩाल्ने ऩशु पाभय य कृवष सहकायीका रागी
ढु वानी साधानभा

बधसाय छु ट सवहत आमात गसपायीसको रागी
(बधसाय भहसुरभा ५०% छु ट हुन)े

गभगत ..................
श्रीभान भहागनदे शकज्मू,
ऩशु सेवा ववबाग,
हरयहयबवन, रगरतऩुय।

ववषम्– गसपारयस ऩत्र ऩाऊॉ।

भैरे/हाभीरे नेऩार सयकायको अथय सम्वन्धध प्रस्तावराई कामायधमन गनय वनेको ववधेमक २०७6 को दपा २ को उऩदपा १ सॉग

सम्वन्धधत अनुसन्ु च-१ को १५ (३) (त) अनुसाय तर उल्रेख बए फभोन्जभको एक समवटा बधदा फढी दुधारु गाई वा बैसी ऩाल्ने
ऩशु पाभय य कृवष सहकायीका रागी ढु वानी साधानभा बधसाय छु ट सवहत आमात गसपारयस ऩत्रका रागी अनुयोध गदयछु/गदयछौं।
गसपारयस/अनुभगत भाग गये को वववयण
१. व्मन्क्त/सॊ स्था/पभयको नाभ ठे गाना्
२. आमात गरयने ढु वानी साधान:
ऩरयभाण्
गाडीको वकगसभ/वववयण:
भौजुदा दुधारू ऩशुको सॉख्मा:
साधानको प्रमोजन:
३. आमात गरयने कम्ऩनी य दे श्

गनवेदक

४. आमात गरयने गभगत्

नाभ:

५. आमात गरयने नाका्

ठे गाना:

६. अधम्

सम्ऩकय:

गनवेदनसॉग सॊ रग्न हुनऩु ने आवश्मक कागजातहरु (चेकगरस्ट)
१. बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशु सेवा ववऻ केधरको गसपारयस
२. उद्योग/कम्ऩनी दताय प्रभाण-ऩत्र
३. प्मान / ्माट दताय प्रभाण-ऩत्र
४. कय च ुक्ता प्रभाण-ऩत्र

५. नेऩारी नागरयकता प्रभाण-ऩत्र
6. इध्वाईस ऩत्र

7. नववकयण गये को प्रभाण-ऩत्र
8. व्माऩारयक सम्झौता ऩत्र

9. साधानको स्ऩेगसवपकेसन

१०. गनमायत गने कम्ऩनी वा पाभयको कानूनी कागजातहरु
११. पभय/उद्योगको व्मवसामीक मोजना

12. उऩ–सगभगतरे भाग गये अनुसायका अधम कागजातहरु
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अनुसूची ३

जैववक ऩदाथय आमात गनमायत गनयका रागग गसपारयस गनवेदनको नभुना
कामयववगधको दपा 5 को उऩदपा २ खण्ड (ग) सॉग सभ्फन्धधत

गभगत ..................
श्रीभान भहागनदे शकज्मू,
ऩशु सेवा ववबाग,
हरयहयबवन, रगरतऩुय।

ववषम् गसपारयस ऩत्र ऩाऊॉ ।

भैरे÷हाभीरे ऩशु स्वास््म तथा ऩशु सेवा ऐन, २०५५ को दपा १८ अनुसाय तर उल्रेन्खत उल्रेख बए फभोन्जभको जैववक ऩदाथय
आमात गनमायत गनयका रागग गसपारयस ऩत्र ऩाउन अनुयोध गदयछु÷गदयछौँ।
जैववक ऩदाथयको वववयण्
Name of Vaccine
Disease

Strain

Vaccine Type

Packing Dose

Quantity of vial

ु ्
आमात गनय रागगएको भुरक
आमात गनय रागगएको कम्ऩनीको नाभ्
आमात गनय रागगएको गभगत्
गनवेदक
नाभ्
सही्
ठे गाना्
पाभय÷सॊ स्था÷उद्योगको नाभ्
गनवेदनसॉग सॊ रग्न हुनऩु ने आवश्मक कागजातहरु (चेकगरस्ट)

भोवाइर नॊ.

१. नववकयण सभेत खुरेको उद्योग ÷कम्ऩनी दताय प्रभाण-ऩत्र
२. औषगध व्मवस्था ववबागभा दताय प्रभाण-ऩत्र
३. प्मान दताय प्रभाण-ऩत्र
४. कय च ुक्ता प्रभाण-ऩत्र
५. इध्वाईस ऩत्र
६. नेऩारी नागयीकता प्रभाण-ऩत्र
७. Poultry Vaccine को हकभा Bird Flu भुक्त प्रभाण-ऩत्र, SPF egg फाट फनेको प्रभाण-ऩत्र ।
८. मस अन्घ आमात गरयएको प्रभाण

नमाॉ दे श, कम्ऩनी य Strain बए थऩ आवश्मक कागजातहरु्
१. आमात गनय रागगएको जैववक ऩदाथय सभ्फधधी डोगसमय

२. सभ्फन्धधत कम्ऩनीको आगधकारयक ऩत्र (Authorized Letter)
३. सभ्फन्धधत कम्ऩनीफाट गुणस्तय ऩयीऺण गरयएको प्रभाण-ऩत्र

४. सयकायी प्रमोगशारा वा भाधमता प्राप्त प्रमोगशाराफाट ्माक्सीन उत्ऩादन गनय स्वीकृगत ददएको प्रभाण-ऩत्र

५. आवश्मकता अनुसाय टे स्ट वकट (ऩोजेवटब, नेगेवटब, एधटीजेन, एधटीगसयभ, रयएजेधट य यसामनहरु) उऩरब्ध गयाउनु ऩने
६. उऩ–सगभगतरे भाग गये अनुसायका अधम कागजातहरु
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Remarks

अनुसूची ४

भाछाका ब ुया÷चल्रा÷ह्याचीङ अण्डा÷ववक्री ववतयण गनय अनुभगत गनवेदनको
नभुना

कामयववगधको दपा 5 को उऩदपा २ खण्ड (घ) सॉग सभ्फन्धधत
गभगत ..................
श्रीभान् भहागनदे शकज्मू ,
ऩशु सेवा ववबाग,
हरयहयबवन रगरतऩुय।

ववषम्– अनुभगत ऩत्र ऩाऊॉ।

भैरे÷हाभीरे......................................पाभयफाट उत्ऩाददत भाछाका ब ुया÷चल्रा÷ह्याचीङ अण्डा÷ववक्री ववतयण गनय
अनुभगत ऩत्र ऩाउन आवश्मक कागजात सॊ रग्न याखी मो गनवेदन ददएको ÷ ददएका छु ÷छौं ।
ववक्री ववतयण गनय चाहेको उत्ऩादनहरु
१. सॊ स्था, पाभय वा उद्योगको नाभ ठे गाना्
२. ववक्री ववतयण गनय रागगएको वस्तुको नाभ्
३. जात्
४. ववक्री ववतयण हुने ऩरयभाण्
५. ववक्री गरयने स्थान्

६. ववक्री अनुभगत अवगध्
गनवेदक
नाभ्
सही्
ठे गाना्
पाभय÷सॊ स्था÷उद्योगको नाभ्
भोवाइर नॊ.

ॉ सॊ रग्न हुनऩु ने आवश्मक कागजातहरु (चेकगरस्ट)
गनवेदनसग

१. न्ज. ऩ. से. का. को गसपारयस सवहत व्मवसावमक ऩधछी पाभय तथा ह्याचयी सॊ चारन गनदे न्शका २०७१ को अनुसूची ५
फभोन्जभको पायभ
२. उद्योग÷ कम्ऩनी दताय प्रभाण-ऩत्र
३. प्मान ÷्माट दताय प्रभाण-ऩत्र
४. कय च ुक्ता प्रभाण-ऩत्र

५. न्ज. ऩ. से. का. को दताय अगबरेन्खकयण प्रभाण-ऩत्र
६. नेऩारी नागरयकताको प्रभाण-ऩत्र
७. उऩ–सगभगतरे भाग गये अनुसायका अधम कागजातहरु
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अनुसूची ५

ऩशुऩधछी/भाछाको तमायी दाना/ वपड सन्प्रभेधट / वपड सन्प्रभेधट का कच्चा ऩदाथय
आमात गसपरयस गनवेदनको नभुना

कामयववगधको दपा 5 को उऩदपा २ खण्ड (ङ) सॉग सम्वन्धधत
गभगत ..................
श्रीभान भहागनदे शकज्मू ,
ऩशु सेवा ववबाग,
हरयहयबवन, रगरतऩुय।
ववषम् गसपारयस ऩत्र ऩाऊॉ।
उऩयोक्त ववषमभा भैरे / हाभीरे

गभगत.................... भा ......................................दे शको ........................

कम्ऩनीफाट उत्ऩाददत गनम्न तागरकाभा उल्रेन्खत वववयण अनुसायको ऩशुऩधछी/भाछाको तमायी दाना/ वपड सन्प्रभेधट

/ वपड सन्प्रभेधट का कच्चा ऩदाथय/......................................आमात गनय रागेको हुॉदा गनमभानुसाय ऩशुऩधछीजधम
उद्योगहरुरे ऩाउने बधसाय दय सहुगरमत सवहत आमात गनय गसपारयस ऩत्र ऩाउन अनुयोध गदयछु / गदयछौँ।
आमात गनय चाहेको वववयण्
गस.नॊ.

आमात गनय चाहेको वस्तुको नाभ

ऩरयभाण

बधसाय नाकाको नाभ

कैवपमत

गनवेदक्
नाभ्
सही:
पभय वा उद्योगको नाभ्
ठे गाना्
सभ्ऩकय नम्फय्

गनवेदनसॉग सॊ रग्न हुनऩु ने आवश्मक कागजातहरु (चेकगरस्ट)

(क) पभय (व्मवसाम) कभ्ऩनी वा उद्योग दताय बएको प्रभाण-ऩत्र
(ख) स्थामी रेखा नम्फय वा ्माट दताय प्रभाण-ऩत्र
(ग) कय च ुक्ता गये को प्रभाण-ऩत्र

(घ) पभयका भुख्म सॊ चारकको नागरयकताको प्रभाण-ऩत्र
(ङ) वपड सन्प्रभेधटको नाभ, फनावट, ईन्धडकेशन, डोज उल्रेख बएको सक्कर वा उत्ऩादक कम्ऩनीफाट व्माख्मा गयी
वप्रधट एवॊ प्रभान्णत गरयएको गरट्रेचय

(च) आमात गरयने वपड सन्प्रभेधटको सम्फन्धधत उत्ऩादक दे शको आगधकारयक प्रमोगशाराफाट ववश्लेषण गये को ववश्लेषण
नगतजा (Analysis Report)
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अनुसूची ६

गनसॊ क्रभणभा प्रमोग हुने यसामन तथा सो सॉग सम्फन्धधत अधम उत्ऩादनहरु आमात गनय ददने गनवेदनको नभुना
कामयववगधको दपा 5 को उऩदपा २ खण्ड (च) सॉग सभ्फन्धधत

गभगत ..................
श्रीभान् भहागनदे शकज्मू ,
ऩशु सेवा ववबाग,
हरयहयबवन, रगरतऩुय।
उऩयोक्त ववषमभा भैरे ÷ हाभीरे

ववषम्– गसपारयस ऩत्र ऩाऊॉ ।
गभगत् २०

।

।

भा ......................................दे शको ........................

कभ्ऩनीफाट उत्ऩाददत गनम्न तागरकाभा उल्रेन्खत वववयण अनुसायको गनसॊ क्रभणभा प्रमोग हुने यसामन तथा सो सॉग
सम्फन्धधत अधम उत्ऩादनहरु आमात गनय रागेको हुॉदा आमात गनय गसपारयस ऩत्र ऩाउन अनुयोध गदयछु/गदयछौँ।
आमात गनय चाहेको वववयण
गस.नॊ.

आमात गनय चाहेको वस्तुको नाभ

ऩरयभाण

बधसाय नाकाको नाभ

कैवपमत

गनवेदकको
नाभ्
सही:
पभय वा उद्योगको नाभ्
ठे गाना्
ॉ सॊ रग्न हुनऩु ने आवश्मक कागजातहरु (चेकगरस्ट)
गनवेदनसग

सभ्ऩकय नम्फय्

क) पभय (व्मवसाम) कभ्ऩनी वा उद्योगभा दताय बएको प्रभाण-ऩत्र
ख) स्थामी रेखा नम्फय वा ्माट दताय प्रभाण-ऩत्रको प्रगतगरवऩ
ग) कय च ुक्ता गये को प्रभाण-ऩत्र

घ) वपड सन्प्रभेधट आमातको रागग औषगध व्मवस्था ववबागभा दताय गरयएको प्रभाण-ऩत्र (दताय बएको आगथयक वषय
ब ुक्तान बइसकेको य नमाॉ आगथयक वषय शुरु बइसकेको अवस्थाभा नववकयण गरयएको प्रभाण-ऩत्र ।

ङ) सम्फन्धधत उद्योग, गडस्ट्रीब्मुटय, वा भुख्म सप्रामयफाट जायी गरयएको नेऩारभा ववक्री गनय सक्ने आगधकारयक ऩत्र
(Authorised Letter)

च) आमात गरयने वपड सन्प्रभेधट रेवर सवहतको नभूना थान २ (नमाॉ वपड सन्प्रभेधट को गसपारयस भाग गने पभयको
रागग)
छ) वपड सन्प्रभेधटको नाभ फनावट, ईन्धडकेशन, डोज उल्रेख बएको सक्कर वा उत्ऩादक कभ्ऩनीफाट व्माख्मा गयी
वप्रधट एवभ् प्रभान्णत गरयएको गरट्रेचय

ज) आमात गरयने वपड सन्प्रभेधटको सम्फन्धधत उत्ऩादक दे शको आगधकारयक प्रमोगशाराफाट ववश्लेषण गये को ववश्लेषण
नगतजा (Analysis Report)
झ) पभयका भुख्म सञ्चारकको नागरयकताको प्रभाण-ऩत्र ।
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अनुसूची ७
कामयववगधको दपा 5 को उऩदपा २ खण्ड (छ) सॉग सभ्फन्धधत

अगबरेखीकयण नववकयण

गभगत ..................

श्रीभान् भहागनदे शक ज्मू,
ऩशु सेवा ववबाग,
हरयहयबवन, रगरतऩुय।
उऩयोक्त ववषमभा भैरे÷हाभीरे

ववषम् अगबरेखीकयण नववकयण गरयऩाऊॉ।
............................

भा ....................................कभ्ऩनीफाट उत्ऩाददत य ववतरयत कच्चा

ऩदाथयहरु आमात गयी वपड वप्रगभक्स तथा वपड सन्प्रभेधट उत्ऩादन गयी ववक्री ववतयण गदै आएकोभा चारु आ. व. भा सभेत उक्त
ऩदाथयहरुको उत्ऩादन एवभ् ववक्री गनय इच्छु क बएकोरे गनम्नानुसाय तोवकएको पभे टभा उक्त ऩदाथयहरुको वववयण बयी ऩेश गये को
छु ÷गये का छौँ । अगबरेखीकयण नववकयण रागग अनुयोध गदयछु ÷ गदयछौँ।
गनम्न्
क्र.सॊ .

आमातको रागग भाग गरयएको

भाग

कच्चा ऩदाथय गभसाइ

गभसाइने भात्रा प्रगत

सप्रामय कम्ऩनीको

कच्चा ऩदाथयको नाभ

ऩरयभाण

तमाय गरयने वपड

टन (वक.ग्रा)

नाभ य दे श

(वक.ग्रा)

सन्प्रभेधटको नाभ

गनवेदकको
नाभ्
सही
पभय ÷ उद्योगको नाभ्
ठे गाना्
गनवेदन साथ सॊ रग्न हुनऩु ने कागजातहरु्

सभ्ऩकय नम्फय्

क) पभय (व्मवसाम), कभ्ऩनी वा उद्योग दताय बएको प्रभाण-ऩत्र
ख) स्थामी रेखा नम्फय वा ्माट दताय प्रभाण-ऩत्रको प्रगतगरवऩ
ग) कय च ुक्ता गये को प्रभाण-ऩत्र

घ) वपड सन्प्रभेधट आमातको रागग औषगध व्मवस्था ववबागभा दताय गरयएको प्रभाण-ऩत्र (दताय बएको आगथयक वषय ब ुक्तान बइसकेको
य नमाॉ आगथयक वषय शुरु बइसकेको अवस्थाभा प्रभाण-ऩत्र नववकयण गरयएको हुनऩु ने छ

ङ) सम्फन्धधत उद्योग, गडस्ट्रीब्मुटय, वा भुख्म सप्रामयफाट जायी गरयएको नेऩारभा ववक्री गनय सक्ने आगधकारयक ऩत्र (Authorized
Letter)
च) आमात गरयने वपड सन्प्रभेधट रेवर सवहतको नभूना थान २ (नमाॊ वपड सन्प्रभेधट को गसपारयस भाग गने पभयको रागग)
छ)

वपड सन्प्रभेधटको नाभ फनाफट, ईन्धडकेशन, डोज उल्रेख बएको सक्कर वा उत्ऩादक कभ्ऩनीफाट व्माख्मा गयी वप्रधट एवभ्

प्रभान्णत गरयएको गरट्रेचय।

ज) आमात गरयने वपड सन्प्रभेधटको सम्फन्धधत उत्ऩादक दे शको आगधकारयक प्रमोगशाराफाट ववश्लेषण गये को ववश्लेषण नगतजा
(Analysis report)
झ) पभयका भुख्म सॊ चारकको नागरयकताको प्रभाण-ऩत्र ।
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